
����������

����������
� ��� �

���������	
�������	�	������������
��
��
�
�	����������������������
����	
���������	���������
��	���������������	����������
� ��
��


	
��		����������	�

	��	�

�����	�

�!������"����#����
�$�����#����

�������

�������

�������

�������

�������

�������

��
��
��
� �������

��
��
��
� �������

��
��
��
� �������

��
��
��
� �������

��
��
��
� �������



SIMANAINEN - KUKKOKANGAS
Tietokantatunnus: TUU-12-056

Pinta-ala: 131,6
Korkeus: 215
Alueen suhteellinen korkeus: 35

Geologia
Simanaisen - Kukkokankaan laaja ja hajanainen, hyvin tai melko hyvin kehittynyt dyynialue on kerrostunut pohjois-
eteläsuuntaisen reunamuodostuman päälle ja sen liepeille (vrt. Kemiläinen & Keränen 1986). Dyynialueen pohjois- ja 
keskiosat koostuvat matalasta dyyniytyneestä reunamuodostumasta ja länsi- ja eteläosat katkonaisista ja peräkkäisistä 
paraabelidyyniketjuista. Simanaisen - Kukkokankaan reunamuodostuman itäreunalla on korkeat ja jyrkkäpiirteiset 
paraabelidyyniselänteet ja sisäosissa matalampia paraabelidyynejä, dyynikumpuja ja peittohiekkaa. Alueen länsi- ja 
eteläosan paraabelidyyniketjut ovat noin 1,0-1,5 kilometrin pituisia. Kohdealueen yksittäisten dyynien pituus on noin 
100-800 metriä ja korkeus 1-10 metriä. Paraabelidyynien kaakkoiset suojasivurinteet ovat jyrkät. 

Sotkamon-Pielisen jääjärven ylin ranta on seudulla noin 210 metrin tasolla. Kun jääjärvi purkautui Kattilamäen 
uomaston avauduttua Kajaanin eteläpuolella noin 10 750 vuotta sitten, vedenpinta laski noin 170 metriin 
Ancylusjärven tasolle (vrt. Kemiläinen 1982). Dyynien kerrostuminen alkoi ilmeisesti jo purkausvaiheen aikana, kun 
reunamuodostuma kohosi ympäristöineen nopeasti vedenpinnan yläpuolelle. Tuulen suunta on ollut länsiluoteinen ja 
läntinen. Dyynien aines on peräisin reunamuodostumasta ja sen liepeille jääjärven pohjaan kerrostuneista hietikoista. 
Kohdealueen tapainen reunamuodostuman dyyniytyminen on melko harvinaista, mutta harjujen yhteydessä 
dyyniytymistä esiintyy kohtalaisen yleisesti. Reunamuodostuma jatkuu kohdealueen pohjoispuolella korkeana ja 
jyrkkäpiirteisenä Sarvikankaan muodostumana, jonka ympärillä on niin ikään pieniä dyyniparvia.

Biologia
Alueen metsät ainakin Simanaisella ja Kukkokankaalla ovat joko tuoretta tai kuivahkoa kangasta. Simanaisella on 
mäntyvaltaista, kuusen sekaista puustoa tai sekapuustoista taimikkoa. Paikoin kuusta on miltei yhtä paljon kuin 
mäntyjä. Metsä on kaistalehakattu. Kukkokangas ja Niskaniitty ovat enimmäkseen sekapuisia, kuusettuvia 
kasvatusmänniköitä. Simanaisen taimikossa on lisäksi runsaasti mustatyvisiä palomäntyjä, keloja ja eräässä kohtaa 
runsaasti järeää palomaapuuta sikin sokin toistensa päällä. Dyyneillä on lisäksi jonkin verran haavan vesoja. 

Simanaisen itäosan dyynit ovat jyrkän itärinteen taimikoissa poronjäkäläisiä ja varttuneessa metsässä puolukan 
rei’ittämää jäkälikköä. Loivempi länsirinne on variksenmarja- ja puolukkalaikkuinen, ja pohjakerros on 
seinäsammalvaltainen. Paikoin loivemmissa kohdin myös itärinne on edellisen kaltainen. Itärinteellä kasvaa vähän 
kangaskortetta. Notkelmissa on enemmän mustikkaa ja runsaasti kerrossammalta. Hakkuuaukioilla on jonkin verran 
myös kanervaa. Paloalueella on vähän enemmän poronjäkäliä ja karhunsammalia muuhun alueeseen verrattuna. 
Muuten aluskasvillisuus on samanlaista. Palo ei ole polttanut metsämaata kovin syvältä.

Maisema ja muut arvot
Alue hahmottuu pääosin soiden rajaamana melko hyvin ympäristöstä, mutta dyynit ovat paikoin varsin matalia. Osa 
dyyneistä näkyy tiestöltä. Alue on pääosin peitteinen, ympäristöstä on näkyvissä lähinnä nevoja, rämeitä ja tiheähköjä 
mäntyvaltaisia sekametsiä. Idässä näkyy Halmevaara. Sisäinen maisema on kokonaisuutena melko vaihteleva, mutta 
näkyvyys on yleensä heikohko. 

Alueella on ajouria, pieniä kaivantoja ja tie- ja rautatieleikkauksia. Rautatien liepeillä on laajahkoja 
aineksenottoalueita, ja osa dyyneistä on tuhoutunut lähes kokonaan. Dyynit ovat myös metsätöiden takia paikoin 
kuluneita.

Sijainti: Halmevaaran länsipuolella rautatien molemmin puolin, 24 km Sotkamosta luoteeseen.
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Muodostuma: Tuulikerrostuma
Arvoluokka: 3

Muodon suhteellinen korkeus: 10 m

Karttalehti:

Kirjallisuus:

Kajaani
Paltamo
Sotkamo
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